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Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Eko-Line Ewelina Trela-Kozłowska 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Balonowej 22/14 wpisaną do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki, REGON 147431335, NIP 6572155497. 
  
RODO 
Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązuje w identycznym zakresie we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg 
zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały 
wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług oraz 
serwisu www.ekoline.net.pl. 
  
Czym są dane osobowe? 
Dane osobowe to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na 
określenie jej tożsamości. W przypadku korzystania z niniejszego serwisu takimi 
danymi są np. imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w celu 
realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dane adresowe, np. 
imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, ulicę, miejscowość i kod pocztowy, Pesel, adres 
poczty elektronicznej i/lub dane firmowe (np. nazwę jednostki organizacyjnej lub 
przedsiębiorcy, imię i nazwisko osoby fizycznej wykonującej działalność 
gospodarczą, ulica, miejscowość, kod pocztowy, NIP, czasami również REGON, 
adres poczty elektronicznej). Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies 
lub podobnych technologiach (np. local storage). W naszym serwisie 
internetowym używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania 
danych osobowych. 
  
Zgoda 
Informujemy, iż w ramach udostępnionego serwisu przetwarzać będziemy jako 
Administrator, Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes. 
Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby Eko-Line. Jeśli 
nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i 
usunięcie plików cookies ze swojego urządzenia. 
  
Sposób pozyskania danych osobowych: 
- przez dobrowolnie wypełniony formularz elektroniczny dostępny na stronie www. 
ekoline.net.pl   
- ustnie lub za pośrednictwem środków komunikacji, np. telefon, pocztę 
elektroniczną. 
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- sporządzanie, przechowywanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji 
- w związku z wykonywaniem umowy, w szczególności w celu dostarczenia usługi 
dostępu do internetu 
- w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy 
- z publicznie dostępnych rejestrów – w niektórych sytuacjach korzystamy z danych 
udostępnionych w publicznych rejestrach, np. CEIDG, KRS 
  
Cel przetwarzania danych osobowych 
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 
-  usprawnienia wykonywania umowy i realizacji usług z niej wynikających a także dla 
celów z nią związanych: dostarczaniem informacji o nowych ofertach, produktach i 
usługach, 
- w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji 
o usługach oferowanych przez Dostawcę, promocjach, reklamie świadczonych 
usług na podstawie Państwa zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na 
Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych, 
- umożliwienia pełnego korzystania ze strony internetowej www.ekoline.net.pl 
- obsługi zgłoszeń, które Państwo kierujecie (np. przez formularz kontaktowy), 
- obsługi reklamacji oraz zapewnienia usług serwisowych, 
- wystawiania i przesyłania faktur.   
 
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych 
- zawarcie i wykonanie umowy abonenckiej: Państwa Dane kontaktowe, których 
podanie przez Państwa jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i 
realizacji umowy abonenckiej; Dane telefoniczne, Dane internetowe oraz dane 
niezbędne do naliczania opłat za usługi; 
- wyrażone zgody bądź oświadczenia, np. podczas zawarcia umowy o świadczenie 
usług przez Eko-Line na Państwa rzecz;  
- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Eko-line: dane internetowe lub 
dane telefoniczne przetwarzane w celu dostarczenia Abonentom wykazu 
świadczonych usług, rozpatrywania reklamacji; a także  przechowywanie danych dla 
celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez 
nas obowiązków wynikających z przepisów prawa); 
- prawnie uzasadnione interesy Eko-Line: dane kontaktowe przetwarzane dla celów 
marketingu bezpośredniego Eko-Line lub dane internetowe oraz dane telefoniczne 
przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci 
telekomunikacyjnej - podstawa prawna art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. 
Prawo telekomunikacyjne; 
- przepisy prawa nakładają na Eko-Line obowiązek przetwarzania Państwa danych 
dla celów podatkowych i rachunkowych; 
- podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 
pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. 
będzie nią art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
  
Czas przetwarzania danych osobowych 
Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy 
prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez 
Eko-Line. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy 
niż wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez 
okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
  

Uprawnienia wobec Eko-Line w zakresie przetwarzanych danych 

osobowych 
Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z 
przetwarzaniem przez Eko-Line danych osobowych: 
- żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, 
- żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, 
- żądanie od administratora usunięcia danych osobowych, 
- żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
- wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
Odbiorcy Państwa danych osobowych 
Eko-Line nie sprzedaje Państwa danych osobowych żadnym podmiotom trzecim. W 
celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie, w zakresie dozwolonym 
przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać/powierzać Państwa dane 
zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług: 
firmom podwykonawczym, podmiotom zapewniającym hosting i zajmującym się 
bezpieczeństwem informatycznym serwisu www.ekoline.net.pl oraz sieci 
światłowodowej Eko-Line, biuru rachunkowemu dla celów rozliczeń finansowych, 
instytucjom płatniczym. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa 
możemy także udostępniać Państwa dane biurom informacji gospodarczej oraz 
instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności. W takich przypadkach 
wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa 
informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub 
produktu. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają 
ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. Możemy być 
prawnie zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych, w tym danych 
objętych tajemnicą telekomunikacyjną, na żądanie uprawnionych służb i organów, a 
także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Państwa 
wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  
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Zmiana Regulaminu oraz nowa Polityka Prywatności, Plików Cookies w 
związku z wdrożeniem RODO 
Państwa prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas bardzo ważne. 
Dla zachowania zgodności z nowymi przepisami  RODO i dla potrzeb utrzymania 
najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, zmianie ulega Polityka 
prywatności, pliki Cookies oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
dostępne w zakładce Do pobrania na stronie www.ekoline.net.pl 
  
 


